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Gdy Jezus ją zobaczył, 

przywołał ją i rzekł 
do niej: „Niewiasto, 

jesteś wolna od swej 
niemocy”. 

Łk 13, 12 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilka tygodni temu umieściliśmy fragment książki dla mężczyzn „Dzikie serce. Tęsknoty męskiej 

duszy” Johna Eldredge.  

Teraz umieszczamy fragment książki dla kobiet tego samego autora i jego żony Stasi. 

„Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy” John i Stasi Eldregde 

Znajdujemy się na poświęconej ziemi. 

             Pisanie „Dzikiego serca”, książki dla mężczyzn, było sprawą dosyć prostą. Nie 

dlatego, że mężczyźni są prostakami. Ale ponieważ są mniej skomplikowani z dwóch 

rodzajów istot ludzkich, próbujących wspólnie nawigować przez miłość i przez życie. 

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety wiedzą, że to prawda. A swoją drogą, tajemnice kobie-

cego serca miały być dobrą rzeczą. Źródłem radości. Tymczasem stały się źródłem za-

wstydzenia - kobiety prawie powszechnie czują, że są „zbyt trudne" i że „nie są tym, 

czym być powinny". Mężczyźni zaś zwykli uciekać od głębszych wód kobiecej duszy, nie 

mając pewności, co tam znajdą, albo jak się z tym obchodzić. Straciliśmy więc skarb ko-

biecego serca, straciliśmy bogactwo kobiecości, które było przeznaczone dla naszego ży-

cia, straciliśmy drogę, którą przemawia do nas serce Boga. 

              Bądź spokojna - to nie jest książka o tych wszystkich rzeczach, które jako kobieta 

czujesz się zobowiązana robić. Jesteśmy zmęczone takimi książkami. Pierwszą pozycję, 

którą ja (Stasi), jako nowo narodzona chrześcijanka, wybrałam na temat bogobojnej ko-

biecości, rzuciłam na drugi koniec pokoju. I nigdy jej nie podniosłam. Od tamtej pory, 

przez dwadzieścia pięć lat, przeczytałam zaledwie kilka, które mogłabym z całego serca 

polecić. Pozostałe doprowadzają mnie do szału. Ich przesłania dla kobiet sprawiają, że 

wyczuwam coś w rodzaju: „Nie jesteś kobietą, jaką powinnaś być, ale jeśli zrobisz dzie-

sięć następujących rzeczy, to może osiągniesz wymagany poziom". One są, w większości, 

zabójcami duszy. A kobiecości nie da się ująć w formułkę. 

               Przyjaźnimy się z kobietami, które uwielbiają herbaciane przyjęcia i chińską 

porcelanę, a mamy też przyjaciółki, które na myśl o nich dostają pokrzywki. Wśród za-

przyjaźnionych z nami kobiet są takie, które uwielbiają polowanie, nawet polowanie z 

łukiem. Takie, które uwielbiają przyjmować gości, i takie, które tego nie lubią. Kobiety, 

będące profesorkami, mamami, lekarkami, pielęgniarkami, misjonarkami, dentystkami, 

gospodyniami domowymi, terapeutkami, kucharkami, artystkami, poetkami, alpinistkami, 

triatlonistkami, sekretarkami, sprzedawczyniami i pracownicami socjalnymi. Piękne ko-

biety, wszystkie. 

              A więc - czy prawdziwą kobietą jest Kopciuszek, czy Joanna d'Arc? Maria Mag-

dalena czy Oprah? W jaki sposób odzyskać niezbędną kobiecość bez wpadania w stereo-

typ lub, co gorsze, bez wpędzania naszych czytelniczek w jeszcze większe napięcie i 

wstyd? To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje kobieta. A jednak istnieje natura, którą Bóg 

obdarował każdą z kobiet. Dzielimy coś głębokiego i prawdziwego w głębi naszych serc. 

Więc stawiamy na zgłębienie kobiecości przez serce. Co się kryje w głębi serca kobiety? 

Jakie są jej pragnienia? O czym marzyłyśmy jako małe dziewczynki? O czym nadal ma-

rzymy jako kobiety? I w jaki sposób kobieta zaczyna się leczyć z ran i tragedii swojego 

życia? Zdarza się, że pomiędzy marzeniami twojej młodości a dniem wczorajszym zostaje 

zagubione coś cennego. Tym skarbem jest twoje serce, twoje bezcenne kobiece serce. Bóg 

osadził w nim kobiecość, silną, czułą, gwałtowną i ponętną. Nie ma wątpliwości, to serce 
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zostało źle zrozumiane. Z pewnością zostało zaatakowane. Ale ono nadal tam jest, twoje 

prawdziwe serce, które warto odzyskać. Uwierz, jesteś urzekająca. 

               Zapraszamy cię więc w podróż z nami, w podróż odkrywczą i ozdrowieńczą. 

Nagrodą dla twojego serca jest Królestwo Boże, a Jezus przyszedł odzyskać cię dla siebie 

- nas wszystkie. Modlimy się, by Bóg posłużył się tą książką w twoim życiu, w twoim 

sercu, żeby mogła przynieść uzdrowienie, odnowę, radość i życie! I jeśli Bóg to uczyni, 

będzie powód do wspaniałego świętowania. Z filiżanką herbaty i chińską porcelaną. Albo 

z papierowymi talerzami. Z czymkolwiek. Pewnego dnia będziemy świętowali wszyscy 

razem. Piszemy to z oczekiwaniem i nadzieją, że ta mała książeczka przybliży cię do ser-

ca Boga - i do własnego serca. 
 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mk 6, 17-29 Ścięcie Jana Chrzciciela 

 cz – Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności i 

 pt – Mt 25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 

 so – Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach  

 n –  Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje  

 pn – Łk 4, 16-30 Jezus nie przyjęty w Nazarecie  

 wt – Łk 4, 31-37 Uzdrowienie opętanego  

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęce-

niem. O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie da-

ru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o 

to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara i inne).  

 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Dnia 4 września odbędzie się pierwsza po wakacjach katecheza audiowizualna pt. „Gang-

ster na usługach Jezusa”, którą poprowadzi Piotr Stępniak pseudonim „Gepard”, więzień, 

kryminalista, który w więzieniu spędził 24 lata życia. 

2. W dniach 7-12 września zapraszamy na odpust ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej „Ko-

ściół naszym domem”. 

3. Dnia 2 października gościem katechezy audiowizualnej będzie Brygida Grysiak, dzienni-

karka TVN24 zaangażowana w obronę ludzkiego życia. Niedawno wydała książkę, pt. 

"Wybrałam życie" opisującą historie kobiet, które pomimo różnych trudności nie zdecy-

dowały się na aborcję, ale pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat. 

4. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych pro-

simy o kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią. 
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